
Maria Ommegang 
 
Nieuwsbrief maart 2020 

 
Aan onze Vrienden van de Maria Ommegang 
 
Beste allen, na de jubileumeditie van 2019 vanwege 75 jaar Maria 
Ommegang, werken bestuur, commissies en werkgroepen hard aan de 
76e editie van de Ommegang die op zondag 28 juni 2020 door onze stad 
trekt.  
 
Deze nieuwsbrief is in de laatste week van maart 2020 gemaakt. Natuurlijk kunnen we er niet 
omheen dat we rekening moeten houden met allerlei scenario’s i.v.m. het coronavirus dat ons, in 
ieder geval tot 1 juni, al bezig houdt. 
Er bereiken ons nu al vragen over het al dan niet doorgaan van onze Dankstoet op 28 juni.  
Daar kunnen wij uiteraard ook niet met ‘ja’ of ‘nee’ op antwoorden. Dat moeten we afwachten. De 
voorbereidingen gaan gewoon door, al moet persoonlijk contact op dit moment zoveel mogelijk 
gemeden worden.  
De website www.mariaommegang.nl  wordt daarvoor actueel gehouden. We praten u even bij met 
een aantal mededelingen. 
 

Nieuw jaarthema 2020  
Het thema voor de nieuwe Ommegang is op de feestdag van Maria ten Hemelopneming, 8 december 

vorig jaar, door pastoor Paul Verbeek bekend gemaakt. Het is: “Zij maakt het verschil”.  
Hij zegt daarover: “We vieren dat op 25 maart: Maria Boodschap. Maria zegt Ja op het aanzoek van 
God om de moeder van zijn zoon te worden. Hierdoor kan God een nieuw begin maken met ons 
mensen. Regelmatig stel ik mij de vraag: Wat als Maria nee gezegd had. Maar ze zei ja. Haar hele 
leven hier op aarde is door haar ja-woord bepaald. In woord en daad is ze niet alleen moeder van 
Jezus, maar van alle mensen geworden. 
Ze maakt het verschil door tijdens haar aardse leven en later vanuit de hemel mensen echt nabij te 
zijn. Nog altijd komen we met onze vragen en noden bij haar en roepen haar voorspraak in. 
Ze zet ons aan met haar als voorbeeld mensen op een integere wijze nabij te zijn. Zo kunnen ook wij 
het verschil maken.” Dit appel klinkt juist nu we wereldwijd getroffen zijn door het corona-virus. We 
worden uitgedaagd om op creatieve wijze nabijheid te tonen aan elkaar en vooral aan de mens die 
verloren loopt.” 
 

Wilt u meedoen met de Ommegang? Graag! 
Wij benadrukken dat wij voor de continuïteit van de Maria Ommegang erg blij zijn met alle nieuwe 
aanmeldingen. Dat geldt voor zowel volwassen deelnemers als voor kinderen. Kent u iemand in uw 
familie of omgeving die daarin een rol zou willen vervullen, geeft u zijn of haar gegevens dan via mail 
door op mariaommegangboz@gmail.com. In overleg zoeken we dan naar een geschikte plaats als 
figurant, als acteur, declamator, zanger of muzikant. Geschikte kleding is er voldoende op voorraad. 
Met name zoeken we dit jaar naast aanvulling voor de kindergroepen nog naar:  apostelen, dragers 
klokkenspel, dragers van vlaggen en het oude labarum en mensen bij de reuzen.  
 

 ‘Vrienden van de Maria Ommegang’  
Als ‘Vriend van de Maria Ommegang’ vragen wij u even na te gaan of u uw jaarbijdrage van minimaal 
10 euro al hebt overgemaakt op bankrekening NL15 INGB 0006 9919 95 ten name van de Stichting 

http://www.mariaommegang.nl/
mailto:mariaommegangboz@gmail.com


Maria Ommegang / Stichting Lievevrouwegilde.  Als dat al gebeurd  is, danken wij u hiervoor van 
harte! 
Wanneer u uw bijdrage voor 2020 als ‘Vriend van’ aan ons over (hebt ge-)maakt, dan krijgt u in ieder 
geval van ons het vriendengeschenk als blijvende herinnering aan 76 jaar Maria Ommegang in de 
maand mei of juni toegestuurd.  Dit geldt voor alle mensen die hun bijdrage aan ons overmaken;  
voor nieuwe én voor financieel ons al langer ondersteunende ‘Vrienden van’. 
Onze ‘Vrienden van de Maria Ommegang’ vormen een onmisbare schakel in de continuïteit van onze 
jaarlijkse Dankstoet. Wij zijn u dan ook erg erkentelijk voor uw trouwe ondersteuning!  
 

Devotionalia 
Naast het vriendengeschenk heeft de Maria Ommegang de volgende zaken die u eventueel nog kunt 
aanschaffen. 
 

Het jubileumboek ‘Een belofte die doorgaat’ geschreven door Ad Rooms over 75 
jaar Maria Ommegang, pronkt al bij veel van onze begunstigers in de boekenkast. 
Mocht u dit boek alsnog willen kopen dan kunt u dit nog voor de prijs van vorig jaar 
doen, te weten 15 euro. 
 
Verder zijn er ook nog enkele Jubileum-ommegangbekers, die bij 

de stoet van 30 juni vorig beschikbaar zijn gekomen. Ze kosten 5 euro.  
 

Als laatste in dit rijtje melden we dat ook de jubileum CD met 
Maria Ommegangliederen voor 5 euro per stuk nog te koop is.   
Al deze artikelen zijn aan te vragen door een mailtje te sturen naar: 
secretaris@mariaommegang.nl  Er wordt dan contact met u opgenomen. 
 

 
Social media   
Voor info over de Maria Ommegang van dit jaar maken wij ook gebruik van social media. Mensen 
met een Facebookaccount of Instagram kunnen onze info daarop volgen.  
 

Zitplaats op de Grote Markt 
Voor mensen die het lastig vinden om tijdens de hele Maria Ommegangstoet te blijven staan en dat 
geldt zeker voor de oudere doelgroep, bestaat de mogelijkheid om een stoel te reserveren op de 
Grote Markt. Dit is voor u geheel kosteloos. 
Reserveringen daarvoor worden vastgelegd door ons secretariaat als u hiervoor met vermelding van 
uw naam en adres een mail stuurt naar: secretaris@mariaommegang.nl 
Houdt u er rekening mee dat het aantal stoelen beperkt is, dus, wie het eerst komt…..  Over de 
aangevraagde zitplaats krijgt de verzoeker enkele dagen voor de Ommegang via de mail bericht 
terug. 
 

Replicabeeldje genadebeeld Maria Ommegang 
Niet via de Maria Ommegang, maar via het parochiebureau kunt u nog in het bezit 
komen van het replicabeeldje, dat vorig jaar ter gelegenheid van het 25 jarig 
priesterjubileum van pastoor Paul Verbeek is vervaardigd. Het beeldje is 20 cm 
hoog en gemaakt uit lindenhout. U ontvangt bij het beeldje een 
echtheidscertificaat. Ze kosten € 120,- per stuk. U kunt uw bestelling  doorgeven 
aan het parochiebureau van de Lievevrouweparochie: 0164-233574 of 
info@lievevrouweparochie.nl  
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Tot slot 
Pastoor Paul Verbeek kwam met onderstaande boodschap aan u allen.  
 
Een nieuwe belofte? 
 
“Lieve mensen! 
Door het corona-virus staat onze wereld op zijn kop. Alles is van het ene moment op het andere 
anders geworden. Onze leefwereld wordt met de dag kleiner. De letterlijke afstand wordt groter. 
Tegelijk neemt de creativiteit toe om elkaar nabij te zijn en te bereiken. 
Het roept bij mij de vraag op wat zou kapelaan Ooijens nu doen? 
Zou hij opnieuw een belofte uitspreken? 
Zou hij mensen vinden, die met hem meegaan? 
OP de allereerste plaats kunnen we troost en kracht vinden in ons persoonlijk gebed en thuis een 
kaarsje branden bij Maria of haar beeltenis met een bloemetje sieren. 
Je kunt elkaar ook laten weten wanneer je bijvoorbeeld de rozenkrans gaat bidden. Al woon je 
kilometers van elkaar zo samen bidden geeft verbondenheid. 
Van harte hoop en bid ik dat onze Ommegang door de straten mag en kan trekken. 
We hebben dan de vijand van het Corona- virus weten te verslaan. 
Voor mij wordt de 76- Maria-Ommegang  als ze door kan gaan een nieuwe belofte: Een dankstoet om 
herkregen bewegingsvrijheid in een gezondheid van ziel en lichaam. 
Mag ik u uitnodigen hiervoor te bidden en voor de slachtoffers van het virus, voor hen die door het 
virus gestorven zijn en hun nabestaanden, voor alle mensen in de zorg en iedereen die zich inspant 
om deze ziekte te overwinnen. Een nieuwe belofte!” 
 
Pastoor Paul Verbeek  
                                           


